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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Jest Porozumienie
w sprawie kszta³towania
p³ac w 2015 roku
Po dwóch miesi¹cach negocjacji stron Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy z Zarz¹dem 6 lutego br. zosta³o podpisane Porozumienie,
które zawiera trzy istotne dla pracowników punkty. Stawki p³ac zasadniczych wzrosn¹ o 50 z³ z moc¹ od 1 stycznia 2015 r., przeszeregowania obejm¹ ok. 10% zatrudnionych pracowników i w 2015 roku zostanie równie¿ utrzymane zwiêkszenie o 4,5% dodatkowego odpisu na
zak³adowe fundusze wiadczeñ socjalnych. Nie uda³o siê osi¹gn¹æ
zamierzonego celu, jednak¿e w obecnej sytuacji przedstawiciele NSZZ
Solidarnoæ podpisali Porozumienie i Protokó³ Dodatkowy nr 16, by
wzrost stawek zacz¹³ obowi¹zywaæ ju¿ od 1 stycznia br.
Na spotkaniu z 6 lutego br. Zarz¹d proponowa³ jedynie 26 z³otych do
ka¿dej stawki, pomimo wzrostu w ca³ym kraju minimalnej krajowej pensji
o 70 z³  co by³o propozycj¹ organizacji zwi¹zkowych. Zgodnie z zapisami
Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy pierwsza kategoria zaszeregowania nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ minimalna krajowa p³aca. Prezes Herbert
Wirth chcia³ z³amaæ prawo ignoruj¹c ten zapis, jednak¿e po krytykach
m.in. Solidarnoci wycofa³ siê z tego pomys³u. Przewodnicz¹cy Józef
Czyczerski zapyta³ Prezesa co jest przeszkod¹, ¿eby przyznaæ pracownikom po 70 z³ podwy¿ki, skoro Prezes otrzyma³ ju¿ 4000 z³ zwiêkszonej
podstawy? Pyta³ te¿ Prezesa dlaczego w takim wypadku nie zaproponuje
podwy¿ki o 2,60 z³ zamiast 26 z³ skoro to tak du¿o. Prezes Wirth poirytowany tymi s³owami i chyba czuj¹c ujmê na honorze by³ nawet gotów
zamroziæ 4 tys. z³ podwy¿ki! Oby³o siê jednak bez tak radykalnych posuniêæ. W konsekwencji wymiany zdañ strony spotka³y siê mniej wiêcej w
po³owie drogi i zawar³y kompromis.
Na lutowym spotkaniu nie by³o prowadzonych rozmów o korzystniejszym przeliczaniu nagrody z zysku dla pracowników i zniwelowaniu wp³ywu
podatku od miedzi i srebra na zarobki za³ogi. W ubieg³ym roku progi
zwiêkszaj¹ce nagrodê z zysku o 0,5% powy¿ej 1 mld z³ zosta³y zmniejszone ze 100 mln z³ do 80 mln z³. Obecnie SKGRM NSZZ Solidarnoæ
domaga siê zmniejszenia progów z 80 mln z³ do 50 ml z³, aby pracownicy
nie tracili na wyp³acie nagrody za wypracowany zysk przez pazernoæ
polityków PO- PSL.

SKGRM przekszta³ca siê
w Komitet Protestacyjny
Zaogniona sytuacja na l¹sku sta³a siê przyczyn¹ powo³ania Miêdzyzwi¹zkowego Komitetu Protestacyjnego przez trzy centrale zwi¹zkowe:
NSZZ Solidarnoæ, OPZZ i FZZ, w celu zorganizowaniu ogólnopolskiej
akcji protestacyjnej. W konsekwencji Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ jednog³onie podjê³a decyzjê o przekszta³ceniu
Rady w Komitet Protestacyjny oraz prowadzeniu i koordynowaniu akcji
protestacyjnej. Powodem jest wci¹¿ trudna sytuacja w Jastrzêbskiej Spó³ce
Wêglowej, a tym samym w ca³ej bran¿y górniczej, przez co konieczna jest
obrona interesów za³óg górniczych.

Zrzeszone w Sekcji zak³adowe i miêdzyzak³adowe organizacje zwi¹zkowe
zobowi¹za³y siê do udzia³u w akcji protestacyjnej. Jeli nie bêdzie chêci
do dialogu ze strony rz¹du, wtedy z pewnoci¹ dojdzie do eskalacji protestu ze wspó³udzia³em SKGRM. Centrale zwi¹zkowe ¿¹daj¹ negocjacji, jednoczenie przedstawiaj¹c 12 postulatów (lista na nastêpnej stronie), których spe³nienia siê domagaj¹. Piotr Duda wyda³ w tej sprawie stanowisko,
z którym mo¿na zapoznaæ siê poni¿ej.
Szanowni Pañstwo!
Od siedmiu lat reprezentatywne centrale zwi¹zków zawodowych próbuj¹
prowadziæ dialog spo³eczny z obecn¹ koalicj¹ rz¹dow¹ PO-PSL. Niestety
zarówno by³y Premier Donald Tusk, jak obecnie Ewa Kopacz traktuj¹ dialog w naszym kraju jak z³o konieczne, czego konsekwencj¹ s¹ obecne
protesty i niepokoje spo³eczne. Postulaty, które przedstawiamy Pani Premier to nie obrona przywilejów zwi¹zkowych, ale realne problemy polskiego spo³eczeñstwa nierozwi¹zane na przestrzeni ostatnich lat, mimo
konkretnych propozycji strony spo³ecznej.
Z koñcem stycznia min¹³ ostateczny termin, jaki dalimy Pani Premier na
rozpoczêcie negocjacji. Niestety premier RP, która tyle mówi o dialogu, nie
tylko nie chce siê spotykaæ ze zwi¹zkowcami, ale nie odpowiedzia³a nawet
na nasze pismo. Dlatego bêdziemy protestowaæ.
Ju¿ w najbli¿szych dniach rozpoczn¹ siê akcje, których celem jest zmuszenie polskiego rz¹du do dialogu. Poni¿ej prezentujemy katalog spraw
wymagaj¹cych pilnego rozwi¹zania, gdy¿ w przeciwnym razie mo¿e nast¹piæ eskalacja protestów. Apelujemy do wszystkich, którym bliskie s¹
nasze postulaty - nadchodzi moment, w którym musimy siê o nie upomnieæ! B¹dmy solidarni!
Piotr Duda

Ma nie byæ wypadków,
to nie bêdzie
We wrzeniu ubieg³ego roku pracownik kopalni O/ZG Rudna, pracuj¹c
na zmianie czwartej jako operator wozu odstawczego, po czterech godzinach pracy wje¿d¿aj¹c ty³em maszyny na wysyp oddzia³owy najecha³
ko³em na bry³ê skaln¹ co spowodowa³o uderzenie siê g³ow¹ w daszek
kabiny. W zwi¹zku z odczuwaniem silnego bólu krêgos³upa zg³osi³ ca³e
zdarzenie sztygarowi zmianowemu a po wyjedzie z do³u kopalni zg³osi³
wypadek w punkcie pielêgniarskim. Lekarz ortopeda, do którego siê zg³osi³, wystawi³ poszkodowanemu trzytygodniowe zwolnienie lekarskie. I tu
zaczynaj¹ siê przys³owiowe schody. Prowadz¹cy postêpowanie behapowiec w protokole powypadkowym stwierdzi³, ¿e to zdarzenie NIE JEST
WYPADKIEM przy pracy. Swoje stanowisko opar³ o opiniê lekarza medycyny pracy z MCZ, który to stwierdzi³, ¿e ( ) ze wzglêdu na brak urazu
zdarzenie z dnia 22.09.2014 r. nie spe³nia definicji wypadku. Zdarzenie
zosta³o rozpatrzone jako zdarzenie potencjalnie wypadkowe. Pozostaje
zadaæ tylko pytanie: Czy to jest zgodne z etyk¹ lekarsk¹?
Po wniesieniu zastrze¿eñ przez spo³ecznego inspektora pracy i uzasadnionym sprzeciwem poszkodowanego ju¿ szeæ miesiêcy nie ma protoko³u powypadkowego z tego wypadku, pomimo ¿e Rozporz¹dzenie Rady
Ministrów nakazuje zespo³owi powypadkowemu sporz¹dziæ go nie póniej ni¿ w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. A

ponoæ ¿yjemy w pañstwie prawa! Ale to nie koniec sprawy, okaza³o siê, ¿e
s³u¿by bhp w porozumieniu z lekarzami medycyny pracy postanowili
zemciæ siê na niesfornym operatorze i pozbawiæ go zdolnoci do wykonywania pracy na stanowisku górnik operator.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê nasuwa siê pytanie, po co ta ciema na
szkoleniach o koniecznoci zg³aszania wszystkich wypadków, skoro potem szykanuje siê pracowników. Zobaczymy, co na te skandaliczne dzia³ania powie s¹d pracy. Jak widaæ na tym przyk³adzie, wbrew pustos³owiu
pracodawcy, nie liczy siê cz³owiek tylko statystyka no i czêæ ruchoma
wynagrodzenia tzw. pracodawców i ich przydupasów.

moc¹ i dzia³aniem w³¹czy³ siê w ca³¹ inicjatywê. Dziêki jego uporowi uda³o
siê podpisaæ porozumienie, w którym Energetyka zobowi¹za³a siê odkupiæ od pracowników udzia³y po 10,10 z³ za akcjê.

Mapa wygaszonego
przemys³u, czyli brak
polityki przemys³owej
W ostatnim æwieræwieczu w naszym kraju zlikwidowano co
najmniej 657 du¿ych zak³adów przemys³owych zbudowanych po II wojnie wiatowej. W trakcie zakoñczonej zwyciêstwem batalii o kopalnie Kompanii Wêglowej i tysi¹ce miejsc
pracy, temat degradacji polskiego przemys³u na nowo zagoci³ w debacie publicznej.
Od kilku tygodni s³owo wygaszone robi nieprawdopodobn¹ furorê na portalach spo³ecznociowych. Jego kariera
rozpoczê³a siê po og³oszeniu pierwotnej wersji rz¹dowego
programu restrukturyzacji Kompanii Wêglowej zak³adaj¹cego likwidacjê kopalñ i tysiêcy miejsc pracy w górnictwie. Po
wybuchu gigantycznych protestów spo³ecznych, których
skala wyranie zaskoczy³a rz¹dz¹cych, politycy koalicji POPSL próbowali ³agodziæ sytuacjê, powtarzaj¹c, ¿e w programie chodzi o naprawê, a nie likwidacjê kopalñ. S³owo likwidacja zaczêli w swoich wypowiedziach dotycz¹cych górnictwa zastêpowaæ w³anie okreleniem wygaszanie. Efekt
tego zabiegu okaza³ siê jednak odwrotny do zamierzonego.
Nikt chyba nie nabra³ siê na jêzykowe sztuczki zaciemniaj¹ce
prawdziwe intencje rz¹dz¹cych, a s³ynne wygaszanie sta³o
siê obiektem kpin internautów. W sieci zaroi³o siê od zdjêæ
wygaszonych w przesz³oci zak³adów przemys³owych, po
których dzisiaj zosta³y tylko ruiny. Facebookowa strona Wygaszone zak³ady pracy ma obecnie ok. 5000 polubieñ, a
#wygaszone jest na ten moment jednym z najpopularniejszych hase³ na polskim Twitterze.
Galeria zrujnowanych zak³adów
Setki zamieszczanych w internecie fotografii zrujnowanych
w III RP zak³adów pracy z ró¿nych bran¿ i miejsc naszego
kraju robi¹ piorunuj¹ce wra¿enie. Trudno o bardziej wymowne przedstawienie skali upadku polskiego przemys³u, jaki
nast¹pi³ w wyniku zaniedbañ kolejnych ekip rz¹dz¹cych i
braku jakiejkolwiek polityki przemys³owej w ostatnim æwieræwieczu.
Jak wynika z analiz przeprowadzonych w ksi¹¿ce Jak powstawa³y i jak upada³y zak³ady przemys³owe w Polsce autorstwa Andrzeja Karpiñskiego, Stanis³awa Paradysza, Paw³a Soroki i Wies³awa ¯ó³tkowskiego, sporód 1615 zak³adów przemys³owych wybudowanych w PRL 657 przedsiêbiorstw zosta³o zlikwidowanych po 1989 roku. Warto zaznaczyæ, ¿e w badaniu ujêto jedynie du¿e firmy zatrudniaj¹ce
powy¿ej 100 pracowników, a w zestawieniu nie ma zak³adów zamkniêtych po 2012 roku. ( )

Podziêkowania za
porozumienie w WPEC
Pod koniec ubieg³ego roku sukcesem zakoñczy³o siê podpisanie porozumienia zespo³u negocjacyjnego pomiêdzy Wojewódzkim Przedsiêbiorstwem Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. a Energetyk¹ Sp. z o.o. w
sprawie odkupu akcji pracowniczych przez akcjonariusza wiêkszociowego, czyli Energetykê. Za ca³e przedsiêwziêcie pracownicy WPEC pragn¹
podziêkowaæ wiceprzewodnicz¹cemu Sekcji Krajowej Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ Solidarnoæ Bogus³awowi Szarkowi, który jako przedstawiciel pracowników w Radzie Nadzorczej KGHM Polska Mied swoj¹ po-

Wiêkszoæ nie musia³a upaæ
Skala regresu przemys³owego, jaki dokona³ siê w Polsce w ostatnim 25leciu, by³a znacznie wiêksza ni¿ w innych krajach Europy rodkowoWschodniej, przechodz¹cych transformacjê podobn¹ do naszej. Rzecz
jasna czêæ polskich przedsiêbiorstw upad³a z przyczyn zupe³nie obiektywnych. Jednak ( ) zak³adów skazanych na upadek w nowej rzeczywistoci spo³eczno-gospodarczej by³o nie wiêcej ni¿ 100-150. Przyczyn¹
likwidacji zdecydowanej wiêkszoci z nich by³y ra¿¹ce b³êdy decydentów, a czêsto nawet celowe dzia³anie. ( )
Zag³ada polskiej elektroniki
Na s³usznoæ tej analizy wskazuje fakt, ¿e po 1989 roku likwidowane by³y
nie tylko przestarza³e zak³ady przemys³owe produkuj¹ce niskiej jakoci
wyroby, które nie mia³y szans na funkcjonowanie w gospodarce wolnorynkowej. Wygaszane w III RP by³y tak¿e, a mo¿e przede wszystkim

zak³ady wysokiej techniki. Po 1989 roku zamkniêto ponad po³owê przedsiêbiorstw tej ga³êzi gospodarki zbudowanych po II wojnie wiatowej. To
równie¿ cecha, która odró¿nia nas od innych pañstw dawnego bloku
wschodniego. O ile tam zamykano g³ównie najbardziej przestarza³e i wyeksploatowane firmy przemys³u ciê¿kiego, u nas likwidowano czêsto
najnowoczeniejsze fabryki. Najlepszym przyk³adem tego mo¿e byæ polski przemys³ elektroniczny niemal ca³kowicie zmieciony z gospodarczej
mapy Polski w ostatnim æwieræwieczu. Po 1989 roku zlikwidowano 81 z
93 powsta³ych w PRL zak³adów z tej bran¿y.
Spo³eczno-gospodarczy regres
Masowa likwidacja przemys³u w latach 90. ubieg³ego wieku sta³a siê
przyczyn¹ postêpuj¹cego regresu gospodarczego i spo³ecznego naszego kraju, na którego rozmiary wskazuje zestawienie zaprezentowane w
raporcie PLP. Jeszcze w 1990 roku w przemyle pracowa³y 4,62 mln
osób. Pod koniec 2012 roku jedynie 2,46 mln, czyli ponad 2 mln mniej.
Udzia³ przemys³u w tworzeniu dochodu narodowego spad³ w latach 19902011 z 42,6 proc. do 21,9 proc. Obecnie produkcja czysta przemys³u
przetwórczego jest w Polsce w przeliczeniu na mieszkañca rednio ponad 3-krotnie ni¿sza ni¿ w rozwiniêtych krajach Unii Europejskiej i rednio
ponad 2-krotnie ni¿sza ni¿ w Czechach i S³owacji - alarmuje PLP.
£ukasz Karczmarzyk, www.solidarnosckatowice.pl

Kogo to logo?
Ogl¹daj¹c jeden z amerykañskich thrillerów (Homeland) natkn¹³em siê na
nic nieznacz¹cy dla fabu³y element, który na tyle mnie zaintrygowa³, ¿e
musia³em natychmiast cofn¹æ nagranie i sprawdziæ co w³anie zobaczy³em, bo mia³em wra¿enie ujrzeæ co ³udz¹co podobnego do znanego nam
wszystkim symbolu. Tak siê z³o¿y³o, ¿e niewiele siê pomyli³em. W jednej
ze scen filmu na biurku le¿a³a teczka, a na niej znak przypominaj¹cy nowe
logo KGHM. Przypadek? Nie s¹dzê

Obsesje Szejnfelda
Zwi¹zkowcy, górnicy, prawicowcy, kobiety, kuchnia, podró¿e, egzotyczne
maski, Jaros³aw Kaczyñski. Co ³¹czy te osoby, grupy spo³eczne, przedmioty b¹d zjawiska? Wszystkie one stanowi¹ obsesje Adama Szejnfelda. ( )
Lektor partyjny
I tu dotykamy sedna sprawy. Szejnfeld to nie ekscentryczny bon. vivant
pisz¹cy wiersze, ale przede wszystkim bardzo niebezpieczny polityk. Proponowane przez niego rozwi¹zania gospodarcze - jak choæby projekt
zmian w kodeksie pracy umo¿liwiaj¹cy zwalnianie kobiet w ci¹¿y wywo³a³
oburzenie nawet szefa klubu Platformy. Szejnfeld z rozbrajaj¹c¹ szczeroci¹ przyzna³ jednak wówczas, i¿ przygotowywa³ zmiany w kodeksie, patrz¹c na ten projekt od strony pracodawcy.
Nie znam bardziej niegodziwego i antyspo³ecznego polityka od Adama
Szejnfelda - mówi w rozmowie z Tygodnikiem Solidarnoæ Janusz
niadek, pose³ PiS i by³y przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoæ. By³ autorem b¹d wiod¹c¹ osob¹ w postulowaniu i wdra¿aniu wszelkich antypracowniczych regulacji pañstwowych, ³¹cznie z ostatnim pomys³em wprowadzenia mo¿liwoci wyd³u¿enia tygodnia pracy do szeciu dni - przypomina parlamentarzysta. Jak zauwa¿a, Adam Szejnfeld spe³nia w Platformie rolê kogo, kogo w czasach PRL-u okrelano mianem lektora
partyjnego. Jego dzia³k¹ s¹ zw³aszcza prawa pracownicze. W mediach
wystêpuje po to, aby szczuæ i nastawiaæ opiniê publiczn¹ przeciwko kolejnym grupom spo³ecznym - przyk³ad takiego zachowania mielimy ostatnio, w czasie protestów górniczych - wskazuje pose³ PiS.
Górnicy nie zostawiaj¹ na Szejnfeldzie suchej nitki. Dzia³ania tego polityka trudno nawet komentowaæ. Nie sposób traktowaæ go jak partnera w
dyskusji i cz³owieka maj¹cego dobr¹ wolê i chêæ porozumienia - stwierdza w rozmowie z Tygodnikiem Solidarnoæ Stanis³aw K³ysz, szef NSZZ
S z kopalni Brzeszcze. Adam Szejnfeld w swoich wypowiedziach na
temat zwi¹zków zawodowych stosuje ciosy poni¿ej pasa, nie traktuj¹c
pracowników podmiotowo i po partnersku - dodaje. Zdaniem Janusza
niadka, polityka sk³ócania ludzi ze sob¹ to jeden z elementów medialnej
strategii Platformy.
Wobec górników propaganda zosta³a posuniêta tak daleko, i¿ ich wynagrodzenia nazywano w prorz¹dowych mediach przywilejami. A przecie¿
wszelkie wiadczenia otrzymywane przez górników to nie ¿adne przywileje, ale sk³adowe ich pensji. Nazywanie prawa do wynagrodzenia przywilejami pokazuje poziom moralny dzia³aczy PO - puentuje niadek.
Adam Szejnfeld to polityk chêtnie eksponowany przez Platformê, niewychodz¹cy praktycznie ze studiów telewizyjnych. W 2009 r. znalaz³ siê
jednak na zakrêcie. Zosta³ wówczas zdymisjonowany przez Donalda Tuska po wybuchu afery hazardowej. Komisja ledcza nie udowodni³a co
prawda zwi¹zku Szejnfelda ze skandalicznym lobbingiem na rzecz biznesmenów od kasyn. Ale z drugiej strony do dzi nie wiadomo, dlaczego
w³aciwie wiceminister gospodarki musia³ odejæ akurat wtedy - czy¿by
premier mia³ dostêp do jakiej niebezpiecznej dla PO wiedzy na jego
temat? Adam Szejnfeld jest dla Platformy postaci¹ nader wygodn¹. ( )
Agnieszka ¯urek, Tygodnik Solidarnoæ - 6 lutego 2015 r.

Porównanie w wersji kolorowej na www.skgrm.pl
Kolory? Jeden podobny. Kszta³t? Ten sam. Iloæ k¹tów siê zgadza. Film
krêcono trzy lata przed zleceniem zaprojektowania loga przez KGHM, wiêc
ewentualne podejrzenia dzia³aj¹ w tym przypadku tylko w jedn¹ stronê.
Nie wytykam nikomu plagiatu, choæ by³oby to mówi¹c ³agodnie szokuj¹ce, ¿eby posuwaæ siê do takich praktyk wykonuj¹c pracê dla miêdzynarodowej firmy. Rzecz w tym, ¿e kto komu zap³acono zapewne niema³e
pieni¹dze móg³ równie dobrze le¿eæ przed telewizorem  tak jak ja  i od
niechcenia po¿yczyæ pomys³, bo termin siê zbli¿a i projekt trzeba oddaæ.
Tutaj kolor damy inny, tam bia³e kreski usuniemy, kolory zamienimy miejscami i logo KGHM jak siê patrzy! Mo¿e dlatego nie mia³o byæ Polskiej
Miedzi, bo tak jest bardziej po amerykañsku?
Nale¿y teraz postawiæ kilka pytañ. Kto i ile pieniêdzy wzi¹³ za zaprojektowanie tego loga? Czym inspirowali siê twórcy? Czy logo nie powinno byæ
unikatowe, ¿eby Spó³ka uniknê³a niepotrzebnych problemów? Mam nadziejê, ¿e sprawa nie umrze mierci¹ naturaln¹ st¹d mój list w³anie do
Solidarnoci.
xyz

PO dla ludzi w wieku 60+
proponuje szczaw i mirabelki
W ubieg³ym roku nast¹pi³ gwa³towny wzrost iloci bezrobotnych seniorów. Pod koniec 2014 r. w urzêdach pracy w ca³ym kraju by³o ³¹cznie
prawie 84 tys. bezrobotnych w wieku powy¿ej 60 lat. Rokrocznie przyby³o ich a¿ 15% i jest to najgorszy wynik od 2000 r. Jednoczenie w pozosta³ych grupach wiekowych bezrobocie spada. Zdaniem wielu ekspertów jest to efekt podwy¿szenia wieku emerytalnego do 67 roku ¿ycia.
Obecnie seniorów jest wiêcej wród bezrobotnych, poniewa¿ firmy pozbywaj¹ siê ich w pierwszej kolejnoci, ¿eby wyprzedziæ moment ochrony przedemerytalnej co z roku na rok bêdzie coraz bardziej powszechne.
Bezrobotnych wród osób po 60 roku ¿ycia bêdzie przybywaæ  informuje Dziennik Gazeta Prawna.
Czytaj¹c takie informacje nale¿y zadaæ pytanie, dlaczego Platforma Oby-

watelska i Bronis³aw Komorowski, a wiêc politycy którzy oszukali Polaków w sprawie podniesienia wieku emerytalnego, maj¹ tak wysokie poparcie? Jak to jest, ¿e na strajkuj¹cych w rodku zimy górników wysy³a
siê policjê z armatkami wodnymi i karabinami na broñ g³adkolufow¹?
Dlaczego Polacy nie potrafi¹ zjednoczyæ siê w obronie w³asnych praw?
Polska to chyba faktycznie dziwny i dziki kraj istniej¹cy tylko w teorii.
Propaganda rosyjska to ma³e piwo z propagand¹ PO. Naiwnym pozosta³o jeæ szczaw i mirabelki, a nastêpnie dalej g³osowaæ na Platformê.

Czy 8,5 euro za godzinê
to horror?
Zewsz¹d s³ychaæ oburzenie na Niemców, którzy przyjêli, ¿e na terenie
Niemiec nie mo¿na pracowaæ za mniej ni¿ 8,5 euro na godzinê. Jan Rokita
w tekcie pod znamiennym tytu³em Osiem i pó³ (w Sieci, nr 4 z 2015)
grzmi: Pañstwo niemieckie okaza³o siê w tym przypadku zwyczajnym
narzêdziem w rêku gospodarczych lobbystów, dzia³aj¹cych na ich rzecz,
lecz wbrew g³oszonym przez siebie europejskim zasadom. Rzeczywicie
jest mo¿liwe (a nawet wysoce prawdopodobne), ¿e g³ównym motywem
dzia³ania niemieckiego rz¹du s¹ interesy ich przedsiêbiorców i pracowników z sektora transportowego. Ale to niemieckie uregulowanie pokazuje
te¿, ¿e konkurencyjnoæ polskiego transportu wisi na bardzo niskich
p³acach. Przecie¿ 8,5 euro daje za miesi¹c pracy na pe³nym etacie (175
godzin) 6500 z³ brutto. Jak na wynagrodzenie za pracê z oderwaniem od
domu to chyba niezbyt du¿o. A przecie¿ trzeba jeszcze wzi¹æ pod uwagê
dwie okolicznoci: kierowcy musz¹ czêæ pieniêdzy wydawaæ za granic¹,
a wiêc maj¹ wy¿sze koszty utrzymania, natomiast przedsiêbiorcy, korzystaj¹c z serwisu przede wszystkim w Polsce, mog¹ na kosztach zaoszczêdziæ. Je¿eli wiêc transportowy biznes traktuje 8,5 euro na godzinê jak
horror, to jedno z dwu: albo pracownicy s¹ wyzyskiwani, albo przedsiêbiorstwa transportowe dzia³aj¹ szczególnie niesprawnie. A mo¿e po trosze i jedno, i drugie.
Nie uwa¿am, ¿e Unia to strefa, w której powinnimy siê rozpuciæ, choæ
s¹dzê, ¿e jak dot¹d mamy z cz³onkostwa profity. K³opot w tym, ¿e najwiêksi entuzjaci Unii chcieliby wzi¹æ z niej tylko to, co dla nich korzystnie.
Mened¿erowie uwa¿aj¹ swoje europejskie p³ace za co naturalnego. Ale
europejskie p³ace dla zwyk³ych pracowników to wed³ug nich czysty populizm. Wysokie unijne podatki i dobre zabezpieczenie spo³eczne - nas na
to nie staæ. Te podwójne standardy daj¹ o sobie znaæ nieomal wszêdzie.
Na w³asne uszy s³ysza³em jak wicepremier Piechociñski oburza³ siê na
dotacje do kopalñ wêgla. A to przecie¿ szef PSL, partii, która od lat skutecznie siê sprzeciwia p³aceniu przez nawet bardzo zamo¿nych rolników
sk³adki na ubezpieczenie. Nie p³ac¹ te¿ sk³adki na ochronê zdrowia. Podatki p³ac¹ symboliczne, a od dotacji obszarowych ani grosza (w³aciciel lub dzier¿awca gospodarstwa 100-hektarowego otrzymuje ponad
100 tys. z³ nieopodatkowanej dotacji). Nie mo¿na mieæ w¹tpliwoci: bogaci rolnicy s¹ prawdziwymi pieszczochami rz¹du. Z pewnoci¹ bardziej
ni¿ górnicy.
Wiele wskazuje na to, ¿e idzie gor¹ca wiosna. Coraz wiêcej zwyk³ych
ludzi ma dosyæ. Maj¹ prawo siê wciec. Nie najbardziej chodzi chyba o
to, ¿e przeciêtne rodziny znalaz³y siê na granicy nêdzy. Chodzi o to, ¿e
ludzie nie chc¹ byæ od macochy. Je¿eli prezes firmy zarabiaj¹cy 50-70 tys.
z³ miesiêcznie mówi, ¿e firmy nie staæ na podwy¿ki po 100-200 z³ dla
pracowników, którzy zarabiaj¹ po 2500 z³, to budzi to gniew - w pe³ni
uzasadniony. Oczywicie, perspektywa protestów mo¿e te¿ budziæ obawy. Protesty godz¹ w polityczn¹ stabilnoæ, która dla rozwoju kraju ma
ogromne znaczenie. Od ulicznych kryteriów i strajków lepsze s¹ demokratyczne rozstrzygniêcia zgodne z wol¹ wiêkszoci. K³opot w tym, ¿e demokratyczne mechanizmy - i to ju¿ od dawna - szwankuj¹. Ludzie nie maj¹ do
nich zaufania. Wiêkszoæ komentatorów uzna³a, ¿e ostatnie strajki na
l¹sku to dzie³o zwi¹zkowych liderów. Mam wra¿enie, ¿e by³o inaczej:
zwi¹zkowcy nie tyle strajki inspirowali, co je przejêli. To generalnie dobrze,
bo mo¿liwe siê sta³o poszukiwanie rozwi¹zania konfliktu na drodze negocjacji. To siê uda³o, ale ten konflikt - mimo wszystko - mia³ tylko lokalny
charakter. Obawiam siê, ¿e stoimy jednak przed perspektyw¹ konfliktu
globalnego. To zasadniczo wiêksze wyzwanie.
Ryszard Bujak, Tygodnik Solidarnoæ - 6 lutego 2015 r.

Cienias
Ciekawi mnie ile jeszcze bêdzie medialnej wrzawy i ró¿nych pijarowskich
sensacyjek, ¿e oto odwa¿ny m¹¿ stanu, cz³owiek od wi¹tecznych kotylionów, Bronek bez w¹sa staje w szranki wyborcze o najwy¿szy urz¹d w
Pañstwie. Ja siê tym nie podniecam, nie dlatego, ¿e jest mi obojêtne kto
tê funkcjê bêdzie sprawowa³. Mnie bardziej ci¹gle martwi postawa doæ
licznej grupy sko³owacia³ego spo³eczeñstwa przez ró¿nego rodzaju TVNowskie i Polsatowskie orodki dywersji w naszym kraju, ¿e ci ludzie dalej
bujaj¹ w ob³okach jak go³êbice i nie chc¹ zrozumieæ, i¿ s¹ przez obecnie
urzêduj¹cy uk³ad polityczno-biznesowy PO i PSL okradani ze wszystkiego - ³¹cznie z godnoci¹. Przecie¿ nie trzeba mieæ kilku fakultetów do
zrozumienia, ¿e od momentu wejcia w struktury Unii Europejskiej stalimy siê niewolnikami/¿ebrakami Europy (niepotrzebne skreliæ), którzy
w obecnej sytuacji potrzebuj¹ dziesiêcioleci, ¿eby znaleæ siê np. w zarobkach choæby w rodku europejskiej stawki. Pod dyktando Angeli i jej
kamerdynera Donalda prawie ca³kowicie zniszczony zosta³ polski przemys³ stoczniowy i hutniczy. Za mieszne pieni¹dze wysprzedawana jest
na podstawione s³upy polska ziemia w obce rêce, stajemy siê przy naszej
biernej postawie w myl zasady jako to bêdzie najtañsz¹ si³¹ robocz¹.
Przy ca³kowitej biernoci Komorowskiego i rz¹du, a w wielu przypadkach
za ich przyzwoleniem i akceptacj¹ stalimy siê bia³ymi niewolnikami we
w³asnym kraju.
Media mówi¹ o Komorowskim, jako o obywatelskim kandydacie na prezydenta RP. Komorowski sam o sobie mówi, ¿e jest kandydatem obywatelskim. Mo¿e tak o sobie mówiæ bo prawie trzy czwarte Polaków go
popiera. Internauci za to pisz¹: Nie bêdê g³osowa³ na Komorowskiego,
bo dzisiaj jego kolesie z PO i PSL w Sejmie odrzucili projekt dot. podniesienia kwoty wolnej od podatku! To oznacza, ¿e pañstwo nadal bêd¹
utrzymywaæ najmniej zarabiaj¹cy, gdy tymczasem rozdawnictwo synekur
i bardzo dobrze p³atnych posad dla swoich kolesi jest najwiêksze w historii Polski! Przypominam, ¿e w Polsce kwota wolna od podatku jest najni¿sza w UE i nawet w Grecji targanej kryzysem jest wielokrotnie wy¿sza ni¿
w Polsce! Rz¹d PO i PSL okrada od siedmiu lat najmniej zarabiaj¹cych w
Polsce!. Pozostaje ¿yczyæ wszystkiego najlepszego tym Polakom, którzy popieraj¹ kandydaturê Bronis³awa Komorowskiego na Prezydenta RP.
Ca³e szczêcie w koñcu po 8 latach rz¹dów PO i PSL naród zaczyna siê
budziæ z letargu, upomina siê o miejsca pracy i nie chce godziæ siê na
miano ¿ebraka. Mamy szansê to zmieniæ. Oprócz zdecydowanych protestów na ulicach, których jestemy wiadkami w ostatnim czasie, potrzeba m¹drych i odpowiedzialnych decyzji przy urnie wyborczej. Potrzebny
jest m¹dry i odpowiedzialny Prezydent kraju, nie cienki stra¿nik prezydenckich ¿yrandoli i partyjnych interesów, który w bólu z doradc¹ Na³êczem nic innego nie robi tylko podpisuje wszystkie ustawy rz¹du jak leci
 nawet wbrew swoim wczeniejszym obietnicom. Przestañmy w koñcu
zachowywaæ siê jakbymy nic nie mogli zmieniæ lub mieli klapki na oczach.
Z narzekania dzieci siê nie rodz¹, tak samo nie zmienimy swojej sytuacji
rodzinnej i ekonomicznej bêd¹c strusiami co chowaj¹ g³owê w piasek.
Wtedy wystawia siê tyln¹ czêæ cia³a, w któr¹ obecnie rz¹dz¹cy kopi¹ nas
bez litoci. Nie musi dalej tak byæ, tylko spróbuj co wokó³ zmieniæ.
Zatroskany

Solidarnoæ w O/ZG Polkowice-Sieroszowice zaprasza
do udzia³u w akcji pomocy potrzebuj¹cym

Wielkanocna Zbiórka
¯ywnoci
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Polkowice-Sieroszowice zachêca wszystkich cz³onków Solidarnoci i pracowników Oddzia³u do wziêcia udzia³u w Wielkanocnej Zbiórce ¯ywnoci. Jajkiem Wielkanocnym mo¿na podzieliæ siê z najbardziej potrzebuj¹cymi zostawiaj¹c
kartkê na ¿ywnoæ u swojej Planistki. Akcja trwa do 30 marca. Komisja
Zak³adowa jeszcze przed wiêtami Wielkanocnymi przeka¿e potrzebuj¹cym ¿ywnoæ, ¿eby mogli godnie i radonie wiêtowaæ.
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